STANLEY Trygg
Extra trygghet i vardagen från STANLEY Security
STANLEY Trygg är en mobil lösning
avsedd för personsäkerhet. När och om
du arbetar ensam, dag som natt, är du
aldrig längre bort än en knapptryckning
från att kunna få hjälp. STANLEY
Säkerhetscenter ser till så att rätt insats
sätts in.

Trygghet vid hotfulla situationer
Trygghetsknappen lämpar sig väl för
verksamheter som inte har ett behov av en
fast installation av ett överfallslarm, eller
där personal rör sig över stora ytor och när
som helst kan utsättas för hot. Vid larm
kopplar våra operatörer upp sig och lyssnar
av situationen för att kunna sätta in rätt
åtgärd – väktare, kontaktperson i
verksamheten eller polis – och vet direkt
var insatsen skall sättas in tack vare att
larmknappen har GPS-position.

Trygghet vid ensamarbete
Arbetar du eller din personal ensamma
under hela eller delar av arbetsdagen kan
vår lösning finnas som en extra trygghet.
Om risk för olyckor och skador föreligger
hjälper tryggknappen dig på ett effektivt
sätt att skicka ett nödlarm och snabbt
kunna kommunicera med vårt
Säkerhetscenter. Larmoperatören
bedömer situationen för att snabbt se till
så att lämplig åtgärd sätts in till den
aktuella positionen. Ingen skall sväva i
ovisshet om hur man kallar på hjälp!

Abonnemang
Vår Trygglösning utgörs av en trådlös
robust och vädertålig enhet som du kan
bära med dig för att skicka ett tyst larm vid
direkt eller indirekt fara. Larmknappen är
klar att börja användas redan när den
levereras till dig och kan erbjudas som ett
abonnemang för att göra det så enkelt
som möjligt.

STANLEY Trygg paketeringar
Med vår Trygglösning kan du alltid känna
dig säkert på att få hjälp när det behövs!
Vi erbjuder rätt paketering för dina behov
 Trygghetsknapp med GPS-position
 Trygghetsknapp för fast position
utan GPS
 Hot- eller Nödlarmskonfiguration
 Tillbehör som underlättar
användandet
 Anslutning till vårt Säkerhetscenter
 SIM-kortsabonnemang utan
krångel
 Materialgaranti
Psst! Du vet väl att vi snabbt kan hyra ut
larmknappar på korttidshyra vid tillfälliga
och akuta behov?
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